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АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
119. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачкa 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, број 129/07, 84/2014 - др. Закон, 
101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 35. 
става 7. а у вези са чланом 51б. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 
- др. закон и 9/2020), члана 39. став 1. тачка 
5. Статута општине Ковин („Сл. Лист Опш-
тина Ковин“ број 1/2019 и 10/2019 – исправ-
ка) и члана 3. Пословника о раду Привреме-
ног органа општине Ковин („Службени лист 
опшрина Ковин“, број 4/2020),  

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној дана 
29.7.2020. године, доноси  

 
О Д Л У К У   

О  ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО КОВИН  
 

Члан 1. 
Овом одлуком доноси се Измена и 

допуна Плана генералне регулације за на-
сељено место Ковин (у даљем тексту Измене 
и допуне Плана). 

 
Члан 2. 

 Овом изменом и допуном плана мења 
се План генералне регулације за насељено 
место Ковин („Службени лист опшрина Ко-
вин“, број 6/2015). 

Измене и допуне Плана је израдило 
Јавно предузеће „Урбанизам“ из Панчева, 
Карађорђева број 4. 

 

Члан 3. 
Циљ израде Изменe и допунe Плана је 

задржавање ПГР-а као стратешког развојног 
плана који је основ за израду планова де-
таљне регулације на целокупној територији 
коју обухвата ПГР, уз поштовање општих 
урбанситичких циљева и дугорочне концеп-
ције организације и уређења простора.  

 
Члан 4. 

Разлог за израду Измена и допуна 
Плана је разрешење уочених неслагања у  
предметној планској документацији са реал-
ним стањем и потребама дефинисања регула-
ционих линија у блоковима 72, 73, 92, преис-
питивање задржавања на снази РП дела бло-
ка 78 као и преиспитивање правила уређења 
и грађења у делу уочених техничких неускла-
ђености и због утврђене потребе редефиниса-
ња планских решења, чиме ће се омогућити 
недвосмислено тумачење одредби за спрово-
ђење и ефикаснија реализација планираних 
садржаја, а све у циљу стварања планских 
услова за издавање дозвола за изградњу у 
складу са Законом.  

 
Члан 5. 

Измене и допуне Плана обухвају про-
стор који је у оквиру граница обухвата ос-
новног плана, Плана генералне регулације за 
насељено место Ковин („Службени лист 
опшрина Ковин“, број 6/2015).  

 
Члан 6. 

Саставни део ове одлуке су Измене и 
допуне Плана, који се састоји из следећег: 

- КЊИГА: Измене и допуне Плана ге-
нералне регулације за насељењо мес-
то Ковин, која садржи текстуални и 
графички део плана, и аналитичко до-
кументациона основу. 

 
Члан 7. 

Један примерак Измене и допуне 
Плана чува се трајно у архиви Општинске 
управе Ковин, а два примерка у Одељењу за 
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урбанизам и стамбено комуналне послове 
Општинске управе Ковин. 

 
Члан 8. 

Измене и допуне Плана евидентираће 
се у Централном регистру планских докуме-
ната, који води министарство грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 
 Члан 9. 

Након доношења, текстуални део Из-
мене и допуне Плана објављује се у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“. 

Измене и допуне Плана у целости об-
јављују се и у електронском облику и дос-
тупне су јавности путем интернета на званич-
ном сајту Општине Ковин. 

 
Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Ковин“.  

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

КОВИН  
Број: 350-23/2020-I од  29. јула 2020. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

                      СањаПетровић, дипл.дефектолог 
 
120. 
 

На основу члана 3. Одлуке о распуш-
тању Скупштине општине Ковин и образо-
вању привременог органа општине Ковин ( 
“Сл. гласник РС” бр. 14/2020),  члана 29. став 
4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ 
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-
др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 
члана 12. став 1. Одлуке о прибављању и рас-
полагању стварима у јавној својини општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“бр.3/2019 и 
11/2019), члана 36 Пословника о раду при-
временог органа општине Ковин ( “ Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 4/2020) и члана 60. став 
1. тачка 12. Статута општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“ број 1/2019 и 10/2019-
исправка) 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
03.8.2020.године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 
 Покреће се поступак за отуђење непо-
средном погодбом непокретности- парцеле у 
јавној својини општине Ковин,  број 3335/9 у 
површини од 4 м² уписане у ЛН 6097 КО 
Ковин. 
 

Члан 2. 
 Парцела број 3335/9 у површини од 4 
м² отуђује се непосредном погодбом из јавне 
својине општине Ковин јер не испуњава 
услове да буде грађевинска парцела. Исто-
времено извршеном препарцелацијом по 
планском документу за Блок 96 формиране 
су нове парцеле за проширење саобраћајне 
инфраструктуре која није реализована. Фор-
мирањем парцеле број 3335/9 онемогућен је 
прикључак на саобраћајницу парцеле број 
3330/4 која је у приватној својини Стојановић 
Борјанке. 
 Решавањем ових имовинско-правних 
односа парцели број 3335/9 омогућен је изла-
зак на саобраћајницу а Стојановић Бoрјанки 
исходовање употребне дозволе. 
   

Члан 3. 
 Поступак отуђења непокретности не-
посредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о јав-
ној својини и Одлуке о прибављању и рас-
полагању стварима у јавној својини општине 
Ковин.  
 

Члан 4. 
 Непокретност из члана 1.ове одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
процењеној тржишној вредности утврђеној 
актом  надлежног органа. 
 

Члан 5. 
 Образује се Комисија за спровођење 
поступка непосредне погодбе, у саставу: 
 1. Марија Ђондовић-председник, 
 2. Ђурица Дотлић-члан 
 3. Марија Веселиновић-члан 
 4. Лавиника Ђорђевић-члан 
 5. Никола Буљугић-члан 
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 Задатак Комисије је да: 
 - прибави извештај надлежног порес-
ког органа о тржишној цени непокретности 
из члана 1.ове Одлуке; 
 - Да позове прибавиоца да у року од 
најкасније 15 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке достави понуду за прибављање 
предметне непокретности; 
 - на основу достављене понуде од 
стране прибавиоца и извештаја надлежног 
пореског органа сачини записник са одгова-
рајућим предлогом Одлуке о отуђењу  непо-
кретности из јавне својине општине Ковин 
непосредном погодбом и предлогом Уговора 
о отуђењу  непокретности из јавне својине 
општине Ковин непосредном погодбом и 
исте достави надлежном органу општине 
Ковин на усвајање. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
  

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 463-25/2020-I од 03. августа 
2020.године 

                                                                                  
ПРЕДСЕДНИК  

       Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
121. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
60. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и 
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету опш-
тине Ковин за 2020. годину („Сл.лист опш-
тине Ковин“ бр. 11/2019 и 10/2020)  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резер-

ве буџета општине Ковин, утврђених 

Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. 
годину, раздео 4. Општинска управа, Про-
грам 15- Локална самоуправа -програмска 
класификација 0602, Програмска активност –
Текућа буџетска резерва- програмска класи-
фикација 0602-0009, функционална класифи-
кација 160, позиција 188, економска класифи-
кација 499- ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в 
а ј у  се  средства у износу од 55.800,00 дина-
ра, у корист директног корисника Опш-
тинска управа Ковин- за корисника ДОМ 
ЗДРАЉА „КОВИН“ Ковин, за набавку мате-
ријала за којим се јавила потреба услед по-
већаног прегледа грађана.  

 
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 4. Општин-
ска управа Ковин-корисник Дом здравља Ко-
вин, Програм 12. –Здравствена заштита (про-
грамска класификација 1801), Програмска 
активност- Функционисање установа при-
марне здравствене заштите (класификација 
1801-0001), функционална класификација 
721-Опште медицинске услуге, на позицији 
141, економска класификација 464-Дотације 
организацијама обавезног социјалног осигу-
рања, извор 01-Приходи из буџета, износ од 
55.800,00 динара.  

Средства ће бити уплаћена  Дому 
здравља „Ковин“  Ковин на жиро рачун број 
840-239661-12.                                 

 
Члан 3. 

Одељење за општу управу и јавне 
службе и  Одељење за буџет и финансије 
Општинске управе Ковин извршиће измене 
Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. 
годину и уговор са установом. 

 
   Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“. 

                                                            
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

КОВИН 
Број: 40-75/2020-I од 03. августа 2020. 

године 
                                                                          

   ПРЕДСЕДНИЦА  
  Сања Петровић, дипл. дефектолог 
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122. 
 

На основу члана 69. Закона о бу-
џетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
60. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и 
10/2019), члана 17. Одлуке о буџету општине 
Ковин за 2020. годину („Сл.лист општине 
Ковин“ бр. 11/2019 и 10/2020)  

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШ-
ТИНЕ КОВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резер-

ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2020. годину, 
раздео 4. Општинска управа, Програм 15- 
Локална самоуправа -програмска класифи-
кација 0602, Програмска активност –Текућа 
буџетска резерва- програмска класификација 
0602-0009, функционална класификација 160, 
позиција 188, економска класификација 499- 
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј у  се  
средства у износу од 112.203,69 динара, у 
корист директног корисника Општинска 
управа Ковин- за корисника ДОМ ЗДРАЉА 
„КОВИН“ Ковин, за плаћање фактура за 
испоручене енергенте и услуге комуникација 
за део пословног простора за фебруар 2020. 
године.  

 
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, ра-
споређују се у оквиру раздела 4. Општинска 
управа Ковин-корисник Дом здравља Ковин, 
Програм 12. –Здравствена заштита (програм-
ска класификација 1801), Програмска актив-
ност- Функционисање установа примарне 
здравствене заштите (класификација 1801-
0001), функционална класификација 721-Оп-
ште медицинске услуге, на позицији 141, 
економска класификација 464-Дотације орга-
низацијама обавезног социјалног осигурања, 
извор 01-Приходи из буџета, износ од 
112.203,69 динара.  

Средства ће бити уплаћена  Дому 
здравља „Ковин“  Ковин на жиро рачун број 
840-239661-12. 

  
Члан 3. 

Одељење за општу управу и јавне 
службе и  Одељење за буџет и финансије 
Општинске управе Ковин извршиће измене 
Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. 
годину и уговор са установом. 

 
  Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

КОВИН 
Број: 40-77/2020-I од 03. августа 2020. 

године 
                                                                                       
    ПРЕДСЕДНИЦА  
  Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
123. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
60. став 1. тачка 25. Статута општине Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и 
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету опш-
тине Ковин за 2020. годину („Сл.лист опш-
тине Ковин“ бр. 11/2019 и 10/2020)  

ПРИВРЕМЕНИ  ОРГАН  ОПШТИ-
НЕ КОВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резер-

ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2020. годину, 
раздео 4. Општинска управа, Програм 15- 
Локална самоуправа -програмска класифи-
кација 0602, Програмска активност –Текућа 
буџетска резерва- програмска класификација 
0602-0009, функционална класификација 160, 



3. Август 2020. године                   С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                       Страна 5 Број 15 
 
 
 

 

позиција 188, економска класификација 499- 
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј у  се  
средства у износу од 76.645,37 динара, у ко-
рист директног корисника Општинска уп-
рава Ковин- за корисника ДОМ ЗДРАЉА 
„КОВИН“ Ковин, за плаћање фактура за ис-
поручене енергенте и услуге комуникација за 
део пословног простора за април 2020. 
године.  

 
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 4. Општин-
ска управа Ковин-корисник Дом здравља Ко-
вин, Програм 12. –Здравствена заштита (про-
грамска класификација 1801), Програмска 
активност- Функционисање установа при-
марне здравствене заштите (класификација 
1801-0001), функционална класификација 
721-Опште медицинске услуге, на позицији 
141, економска класификација 464-Дотације 
организацијама обавезног социјалног оси-
гурања, извор 01-Приходи из буџета, износ 
од 76.645,37 динара.  

Средства ће бити уплаћена  Дому 
здравља „Ковин“  Ковин на жиро рачун број 
840-239661-12.                                 

 
Члан 3. 

Одељење за општу управу и јавне 
службе и  Одељење за буџет и финансије 
Општинске управе Ковин извршиће измене 
Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. 
годину и уговор са установом. 

 
Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-76/2020-I од 03. августа 2020. 
године 

                                                                        
   ПРЕДСЕДНИЦА  

       Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
124. 
 

На основу члана 69. Закона о бу-
џетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 

62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
60.став 1. тачка 25. Статута општине Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и 
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету опш-
тине Ковин за 2020. годину („Сл.лист опш-
тине Ковин“ бр. 11/2019 и 10/2020)  

ПРИВРЕМЕНИ  ОРГАН  ОПШТИ-
НЕ КОВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резер-

ве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2020. годину, 
раздео 4. Општинска управа, Програм 15- 
Локална самоуправа -програмска класифика-
ција 0602, Програмска активност –Текућа бу-
џетска резерва- програмска класификација 
0602-0009, функционална класификација 160, 
позиција 188, економска класификација 499- 
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј у  се  
средства у износу од 43.868,09 динара, у ко-
рист директног корисника Општинска уп-
рава Ковин- за корисника ДОМ ЗДРАЉА 
„КОВИН“ Ковин, за плаћање фактура за 
испоручене енергенте и услуге комуникација 
за део пословног простора за јун 2020. го-
дине.  

 
 Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 4. Општин-
ска управа Ковин-корисник Дом здравља 
Ковин, Програм 12. –Здравствена заштита 
(програмска класификација 1801), Про-
грамска активност- Функционисање установа 
примарне здравствене заштите (класифика-
ција 1801-0001), функционална класифика-
ција 721-Опште медицинске услуге, на по-
зицији 141, економска класификација 464-
Дотације организацијама обавезног социјал-
ног осигурања, извор 01-Приходи из буџета, 
износ од 43.868,09 динара.  

Средства ће бити уплаћена  Дому 
здравља „Ковин“  Ковин на жиро рачун број 
840-239661-12.                                 
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Члан 3. 
Одељење за општу управу и јавне 

службе и  Одељење за буџет и финансије Оп-
штинске управе Ковин извршиће измене 
Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. 
годину и уговор са установом. 

 
Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин                  

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 40-78/2020-I од 03. августа 2020. 
године 

                                                                           
   ПРЕДСЕДНИЦА 
            Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 



3. Август 2020. године                   С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                       Страна 7 Број 15 
 
 
 

 

САДРЖАЈ 
Рег. бр.                                   Страна 
 

 

 
АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
119. Одлука о доношењу измена и допуна Плана 

генералне регулације за насељено место 
Ковин..........................................................1 

 
120. Одлука о покретању поступка за отуђење 

непокретности у јавној својини општине 
Ковин непосредном погодбом ...................2 

 
121. Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве ........................................3 
 
122. Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве ........................................4 
 
123. Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве ........................................4 
 
124. Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве ........................................5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Ковин, Ул. ЈНА бр. 5, Телефон 013/742-104 

Штампа: „БЕЛА“ Ковин, Ул. Змај Јовина 30, тел/факс: 013/742-969 
Тираж: 80 примерака 

 
 


